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b. Ýbrâhîm el-Mühellebî el-Ezdî
(ö. 352/963)
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Büveyhî veziri.
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26 Muharrem 291’de (19 Aralýk 903)
Basra’da doðdu. Emevîler’in ünlü kumandaný Mühelleb b. Ebû Sufre’nin soyundan
geldiði için Mühellebî nisbesiyle tanýndý.
Gençliðinde iyi bir eðitim aldýðý, Büveyhî
sarayýnda memuriyete girdiði, 334 (945)
yýlýnda Muizzüddevle tarafýndan Baðdat
harekâtýndan önce Halife Mutî‘ - Lillâh ile
görüþmek üzere görevlendirildiði, Vezir
Ebû Ca‘fer es-Saymerî’nin onu Musul seferi sýrasýnda Ebü’l-Hasan Tâzâd b. Îsâ ile
birlikte ve Batîha seferine çýkacaðý esnada tek baþýna vekil býraktýðý (338/949) bilinmektedir.

Irak Büveyhî Emîri Muizzüddevle zamanýnda Abbâsîler’le Büveyhîler’in vezirlik kurumunda deðiþiklik oldu ve uzun bir süre
hiç kimseye vezir unvaný verilmedi. Muiz-

züddevle, hiçbir yetkisi olmayan Halife Mutî‘ - Lillâh’ýn vezir tayin etmesine izin vermeyip emlâkiyle ilgilenmek üzere ona bir
kâtip verdiði gibi kendisi için de uzun süre
vezir tayin etmedi ve vezaret görevi kâtipler tarafýndan yürütüldü (Mes‘ûdî, IV, 372;
Ýbn Miskeveyh, II, 85, 123-124).
Mühellebî, Vezir Ebû Ca‘fer es-Saymerî’nin ölümünün ardýndan 27 Cemâziyelevvel 339 (11 Kasým 950) tarihinde resmî
yazýþmalarý, haraç ve vergi tahsili gibi vezirlik görevlerini yürütmek için kâtip tayin edildi (Ýbn Miskeveyh, II, 123-124). 345’te (956) Muizzüddevle, Mühellebî’yi iktâlarýný arttýrýp hil‘at vererek vezir tayin etti
(a.g.e., II, 162, krþ. Mez, s. 124; EI 2 [Ýng.],
VII, 358). Muizzüddevle’nin kumandanlarýndan Rûzbihân’ýn Batîha’ya hâkim olan
âsi Ýmrân b. Þâhin’e karþý düzenlenen seferde maðlûp olmasý üzerine Mühellebî
yeni bir askerî harekâta baþkumandan tayin edildi (339/950). Yapýlan savaþta Mühellebî önceleri âsilere üstün gelmesine raðmen daha sonra tuzaða düþtü ve birçok
askerini kaybettiði gibi kendisi de ölümden döndü. Muizzüddevle, Ýmrân b. Þâhin’le bir anlaþma imzalayýp onun Batîha’daki hâkimiyetini tanýmak mecburiyetinde
kaldý.
Muizzüddevle’nin 336 (947-48) yýlýnda
Basra’yý ele geçirmesinden rahatsýz olan
Bahreyn Karmatîleri karadan, müttefikleri
Uman hâkimi Yûsuf b. Vecîh denizden asker yollayarak þehri Büveyhîler’den almaya teþebbüs ettilerse de (341/952) Vezir
Mühellebî saldýrýyý püskürttü (Ýbn Miskeveyh, II, 144 vd.; Ýbnü’l-Esîr, VIII, 496). Kaynaklar ayný yýl Mühellebî’nin Muizzüddevle ile arasýnýn açýldýðýný, fakat makamýný
koruduðunu ve ardýndan iliþkilerinin yeniden düzeldiðini belirtir. Çabuk öfkelenmesiyle ünlü bir hükümdar olan Muizzüddevle onu 150 sopa vurdurduktan sonra hapse attýrmýþtýr; bu olay vezirlik makamýnýn
ne kadar itibar kaybettiðini göstermesi
bakýmýndan ilginçtir. Muizzüddevle, daha
sonra aþaðýlayýcý bir muameleye tâbi tutulmuþ bir insanýn tekrar vezirliðe getirilip getirilmeyeceði hususunda nedimleriyle istiþarelerde bulunmuþ ve Ziyârîler’in
kurucusu Merdâvîc’in de vezirini dövdürmesinin ardýndan vezaret makamýna getirdiðini öðrenince onu görevine iade etmiþtir. Muizzüddevle, 6 Cemâziyelâhir 352
(2 Temmuz 963) tarihinde Uman’a karþý savaþ açtýðýnda ordunun baþýna yine Mühellebî’yi getirdi (Ýbn Miskeveyh, II, 196). Fakat hastalandýðý için Baðdat’a dönmeye
karar veren Mühellebî Vâsýt yakýnlarýnda
vefat etti (27 Þâban 352 / 20 Eylül 963).

Cenazesi Baðdat’ýn Nevbahtiye Kabristaný’nda Kureyþliler’in medfun bulunduðu
kýsma gömüldü.
Kaynaklar Mühellebî’den sabýrlý, mert,
cömert, âlim dostu, iyi bir þair, seçkin bir
kumandan ve devlet adamý olarak söz
eder. Muizzüddevle onun ölümünden sonra bütün mal varlýðýna el koymuþ, ailesini, arkadaþlarýný, hatta hizmetinde bulunan kiþileri dahi tutuklatmýþtýr. Bu durum
halký galeyana getirmiþtir (a.g.e., II, 197198). Kaynaklar, Mühellebî’nin zulme uðrayan insanlarý bulup haklarýný geri vermek için bizzat þehir þehir dolaþtýðýný belirtir. Muizzüddevle, 351 (962) yýlýnda Baðdat’taki camilerin kitâbelerini kazýtýp yerlerine Þiî inancý içerikli yazýlar koydurmak
istediðinde Mühellebî yeni yazýlacak yazýlarda Ehl-i beyt’e zulmedenlerin genel biçimde lânetlenmesi ve þahýs isimlerine
yer verilmemesi, sadece Muâviye’nin adýnýn yazýlmasý tavsiyesinde bulunmuþ, o
da bunu kabul etmiþtir (Ebü’l-Fidâ, II,
110). Mühellebî, vezirliði zamanýnda devletin hazine açýðýný gidermek için bir dizi
reform gerçekleþtirmiþ, bu sayede Büveyhîler’in ekonomik hayatý canlanmýþtýr. Ülkede ve özellikle anarþi merkezi Basra’da
huzur ve adaleti hâkim kýlmýþtýr. Muizzüddevle’nin üzerinde büyük bir nüfuzunun olduðu, idare merkezini Baðdat’a taþýma ve ünlü sarayýný burada inþa etme
hususunda onu etkilediði bilinmektedir.
Mühellebî ayrýca Abbâsîler’in ve Büveyhîler’in merkezi Baðdat’ta her iki devletin
vezirliðini yapýyor, hem kýlýç hem kalem
erbabýndan olduðu için “Zülvizâreteyn”
lakabýný taþýyordu.
Mühellebî devlet adamlýðý yanýnda ayný
zamanda birçok þairi ve edibi etkileyen,
onlara ilham kaynaðý olan bir edebiyatçý
idi. Ýbnü’n-Nedîm, onun Kitâbü Resâßil ve
tevš¢£ât adlý bir eseriyle küçük bir divanýnýn olduðunu belirtir (el-Fihrist, s. 149). Günümüze ulaþan þiirleri Câbir Abdülhamîd
el-Hâkanî tarafýndan yayýmlanmýþtýr (elMevrid, III/2 [Baðdat 1394/1974], s. 145170). Mühellebî’nin meclisinde bulunan çok
sayýdaki edip ve âlim arasýnda Ebû Ali etTenûhî’nin babasý kadý ve þair Ali b. Muhammed et-Tenûhî, þair Ýbnü’l-Haccâc, kültür tarihçisi Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, dilci ve
tarihçi Ebû Ýshak es-Sâbî, Ebü’n-Necîb ezZâhir Þeddâd b. Ýbrâhim el-Cezerî, Ýbn Ma‘rûf, þair Ebü’l-Verd ve þair Müneccim ailesi
ilk akla gelenlerdir.
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Ezd kabilesinin Atîk kolundan gelen Mühellebîler (Mehâlibe) adlarýný Emevîler’in
Horasan valisi Mühelleb b. Ebû Sufre’den
alýr. Sahâbî Ebû Sufre’nin oðlu olan Mühelleb, beþ yýl süren valiliði sýrasýnda kumandanlarýný ve diðer idarecilerini baþta
oðullarý olmak üzere yakýnlarý arasýndan
seçerek Ezd’i Horasan’da hâkim duruma
getirdi. Temîm ve Kays kabilelerinin temsil ettiði Kuzey Araplarý’nýn gücünü kýrarak Güneyliler’in Ezd - Rebîa ittifakýný güçlendirdi. 82 (702) yýlýnda ölen Mühelleb’in
kaynaklarda on dokuzu hakkýnda bilgi verilen çok sayýda oðlu bulunuyordu. Bunlarýn baþýnda kendisinden önce vefat eden
Merv’deki vekili Mugýre, babalarýndan sonra peþ peþe Horasan valiliði yapan Yezîd ve
Mufaddal gelmektedir. Babasýnýn yerine
Horasan valiliðine getirilen Yezîd b. Mühelleb, kýz kardeþiyle evli olan ve kendisine
büyük bir kin besleyen Haccâc b. Yûsuf esSekafî’nin ýsrarlarý sonucu görevinden alýnýp tutuklanmýþsa da dört yýl sonra hapisten kaçarak sýðýndýðý Süleyman b. Abdülmelik tarafýndan Irak genel valiliðine ve
ayný zamanda Horasan valiliðine tayin edilmiþti. Ancak yaptýðý bir suistimal sebebiyle Ömer b. Abdülazîz tarafýndan tekrar
tutuklandý ve Irak valiliði esnasýnda Haccâc’ýn yakýnlarýna yaptýklarý yüzünden kendisine intikam besleyen II. Yezîd’in halife
512

olduðunu duyunca yine hapisten kaçtý. Bu
defa devlete isyan eden Yezîd, Ezd ve müttefiki Rebîa’nýn desteðiyle Basra’yý ele geçirdi. Fakat Mesleme b. Abdülmelik kumandasýndaki orduya yenildi ve iki kardeþiyle birlikte öldürüldü. Onun ilk Horasan
valiliðinin ardýndan yerine getirilen kardeþi Mufaddal, kendisiyle birlikte kaçan diðer
kardeþleri ve birçok akrabasý da yakalanýp
katledildi (102/720). Bu arada Mufaddal’ýn
esir alýnan çocuklarý da II. Yezîd’in emriyle
öldürüldü; aileden sað kalanlarýn bazýlarý
köle pazarlarýnda satýldý ve ailenin bütün
mallarýna el konuldu.
Emevî Devleti’ne büyük hizmetleri olan
Mühellebîler’in mâruz kaldýðý bu kýyým,
baþta Ezd olmak üzere Horasan ve diðer
merkezlerdeki Yemen kabilelerini yönetime düþman hale getirdi. Tarihçilerin Emevîler devrinin en cömert idarecileri kabul
ettiði Mühelleb ve oðullarý yaptýklarý ihsanlarla halkýn ve özellikle þairlerin gönlünü kazanmýþtý. Ayrýca Mühelleb, Horasanlý mevâlî tarafýndan da çok seviliyordu. Yeni vali Ömer b. Hübeyre’nin, Mühellebîler’i destekleyen Yemen asýllý kabilelere düþmanca bir tavýr takýnarak makam sahibi olanlarý iþ baþýndan uzaklaþtýrýp çeþitli cezalara çarptýrmasý ve bütün resmî görevleri
Mudarîler’e vermesi Horasan’daki kabileciliði yeniden canlandýrdý. Hiþâm b. Abdülmelik’in Irak valiliðine getirdiði Hâlid b.
Abdullah el-Kasrî, valiliði sýrasýnda (724738) Yemenliler’e iyi davranarak iki taraf
arasýnda dengeyi saðlamaya çalýþtý. Hâlid
el-Kasrî’nin azledilmesi ve birkaç yýl sonra yeni vali Yûsuf b. Ömer es-Sekafî tarafýndan öldürülmesi Ezd ve Rebîa’nýn bütün merkezlerde yeniden hareketlenmelerine yol açtý. II. Velîd’e karþý kinle dolu olan
bu kabileler ona isyan eden III. Yezîd’i desteklediler ve tahtý ele geçirmesine yardýmcý oldular (126/744). Ezd arasýnda Mühellebîler sebebiyle Emevîler’e karþý duyulan
kin asýl etkisini Horasan’da gösterdi. Ezd
liderlerinden Cüdey‘ b. Ali el-Kirmânî ücretlerin ödenmesiyle ilgili uygulama yüzünden isyan ettiðinde Ezd ve müttefiki
Rebîa kabilelerini etrafýnda toplamak için
Mühellebîler’in intikamý sloganýyla ortaya
çýkmýþtý. Öte yandan bu kin Ezd’i zamanla Abbâsî ihtilâlinin en önemli destekçisi haline getirdi. Ýhtilâlin Mühellebîler’in
kabilesi Ezd’in güçlü olduðu Horasan’da
baþlamasý ve halkýn çoðunun ihtilâli Mühellebîler’in intikamý þeklinde deðerlendirmesi ihtilâl liderlerinin iþini kolaylaþtýrdý. Kabilesiyle birlikte Ebû Müslim’in
saflarýna katýlan Cüdey‘ b. Ali el-Kirmânî
onun kumandanlarý arasýnda yer aldý. Ye513
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zîd b. Mühelleb’in torunu Süfyân b. Muâviye de Abbâsî kumandaný Humeyd b. Kahtabe tarafýndan Basra üzerine gönderildi
(132/750).
Abbâsî halifeleri, Mühellebîler’in desteðini unutmadýlar ve ilk yýllardan itibaren
ailenin ileri gelenlerini valiliklere ve diðer
önemli görevlere getirdiler. Seffâh, Süfyân b. Muâviye’yi Basra valiliðine, Mansûr
da ayný aileden Amr b. Hafs Hezârmerd’i
Hâricî isyanlarýný bastýrmak üzere Ýfrîkýye
valiliðine tayin etti. Hezârmerd’in ardýndan Ýfrîkýye’nin en baþarýlý valilerinden sayýlan Yezîd b. Hâtim, Kayrevan’ý zapteden
Ebû Hâtim el-Ýbâzî liderliðindeki Hâricîler’i aðýr bir yenilgiye uðrattý ve isyanlarý
bastýrýp bölgede Abbâsî hâkimiyetini yeniden tesis etti. Yezîd’in yerine önce oðlu
Dâvûd, ardýndan kardeþi Ravh b. Hâtim,
daha sonra da onun oðlu Fazl getirildi. Ancak Fazl b. Ravh’ýn sert tutumu yüzünden
çýkan bir isyan sýrasýnda öldürülmesiyle Ýfrîkiye’de yirmi sekiz yýl süren Mühellebî valiler dönemi sona ermiþ oldu. Büveyhî Sultaný Muizzüddevle’nin veziri Hasan b. Muhammed el-Mühellebî de bu aileden çýkan en önemli devlet adamlarýndan biridir. Abbasî döneminin âlim ve þairlerinden nahivci Ebû Saîd es-Sükkerî, Ebû Abdullah Niftâveyh en-Nahvî, Fâtýmî Halifesi Muiz - Lidînillâh’ýn saray þairi Ýbn Hânî,
Eyyûbîler devrinin tanýnmýþ þairi Bahâ Züheyr ve Þâfiî kelâmcýsý Ebû Bekir el-Hucendî gibi birçok ünlünün de yine Mühellebî ailesine mensup olduðu bilinmektedir.
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